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Entrevista Loukas Tsoukalis

ELISABETE MIRANDA, EM ATENAS

Loukas Tsoukalis combinaacondi-
çãodeeconomistagregocomadees-
pecialistaem assuntos europeus, o
quelhedáumolharprivilegiadoso-
breaactualcrise.AoNegóciosafirma
que para uma Europa próspera e
coesanãobastaqueospaísesdoSul
reduzam os seus défices, é também
precisoqueaAlemanhadinamizeo
consumointerno.

ÉaEuropaqueestáaservítimadamá
gestãodaGrécia,ousãoosgregosque
estão aservítimas dainabilidade da
Europaemgerircrisesinternas?
Em primeiro lugar, acrise dadí-

vidaéessencialmenteumproblema
demágestãoorçamentaldoladogre-
go.Hápoucasdúvidasacercadissoe
os gregos carregam umaresponsa-
bilidadecolectivapelosucedido.Cla-
roqueaGrécianãoéoúnicopaísque
tem um grande défice, nem o único
paísquetemumagrandedívida,nem
oúnicoqueperdeucompetitividade
dentro daZonaEuro, nem o único
queusoucontabilidadecriativa.Mas
fez tudo isto ao mesmo tempo e
numaescalamaiorque os outros. O
segundo aspecto é que o problema
gregoé,emcertamedida,umprecur-
sordeoutrosproblemasqueprova-
velmente ocorrerão noutros países
como Portugal, Espanha, Irlanda...
OsmercadosperceberamqueaGré-
ciaéumprimeiroteste.

E a Grécia foi vítima da indecisão da
UniãoEuropeia(UE)?
Estanão foiamelhoralturapara

istoocorrer.Temhavidoumagran-
defaltadeliderançadaUE,osnossos
mecanismos de coordenação são
muito fracos. AComissão tem sido
sucessivamenteenfraquecidaenão
tem tido capacidade paraserasser-
tivanassuasposições.

Comoéqueestaestruturabicéfalaen-
tre Comissão e Conselho interfere na
eficáciadaspolíticas?
Duranteosanosassistimosàten-

tativadealgunsgovernosindividuais
paralimitaramargemdemanobrae
aindependênciadaComissão,oque
é lamentável. A União não deve

transformar-se numaorganização
intergovernamental e háumaten-
dência para que assim aconteça. E
tambémháumatendência,sobretu-
do dos grandes países, de olharem
paraosassuntoseuropeuscomone-
gócios entre Estados, e não como o
funcionamento de instituições co-
muns.Istonãopodecontinuar.

Estelongoprocessodedecisãoemtor-
nodaajudaàGréciaéumsintoma.
Enfraqueceu-aesecontinuarvai

enfraquecê-la.Vivemosnumtempo
emquesedefendeanecessidadede
maisintegraçãonummundoondeo
poderrelativodospaísesvaideclinar,
masquandoagimos,fazemosocon-
trário. Por exemplo, o mecanismo
quefoidesenhadoparasalvaraseco-
nomias daZonaEuro colocao FMI
numa posição-chave. Não tenho
nada contra o FMI, mas isto é um
problemaparapaísesquepartilham
umamoeda. Se não temos os meca-
nismos,aconfiançamútuaeacapa-
cidade de lidar com os problemas
juntos,issodizalgumacoisasobrea
ZonaEuro.Eéumainfelicidade.

O acordo tem outro problema, nin-
guémsabecomofuncionará.
Não entro num apedrejamento

dosalemãesecompreendoafrustra-
çãoqueelessentemcomasmásges-
tões orçamentais de alguns países.
Masosalemãesestãonumestadode
negação.Acharquequandoosoutros
países europeus começarem a ser
maiscumpridoresdassuascontaspú-
blicasvãoparecer-semaiscomaAle-
manha,equeissoseráofimdospro-
blemasnaZonaEuro,énegarareali-
dade. Em primeiro lugar, os outros
países nuncaserão aAlemanha. Em
segundo lugar, porque se aúnicaso-
luçãoépediraosgregos,portugueses,
italianos,espanhóisquefaçamtodos
umgrandeajustamentoorçamental,
e mais nada acontecer, o resultado
seráumagranderecessão,comimpli-
caçõessobreaeconomiaeuropeiaea
alemã,queéomaiorexportador.

Quemaisprecisadeacontecer,então?
ÉprecisoqueospaísesdoSulcor-

rijam os seus défices, mas é preciso
que a Alemanha se responsabilize

pordinamizaraprocurainternana
Europa.Osdesequilíbriosestãoaser
criadosdosdoislados.

Achanceleralemãnãosemostroumui-
toinclinadaaabdicardassuasvanta-
genscompetitivas.
Eusei,eesperoquemude.Secon-

tinuarapolíticaquetemseguido,isso
teráummauresultadonaeconomia
enaintegraçãoeuropeias.

Quetipodeproblemasnaintegração?
Secontinuarmosageriraintegra-

ção europeiacom base em cálculos
de curto prazo, não vamos longe. Se
aEuropaconseguiuoqueconseguiu
até agora, foi porque alguns líderes
europeussecomportaramcomoho-
mensdeEstadoevirammaislonge.
Nãoagiramcombasenosseismeses
quetêmpelafrente.

Oqueéqueoseuropeuspodemfazer?
Penso que quantos mais euro-

peusseenvolveremnodebateinter-
no alemão, melhor será. Temos de
continuar o debate, é aúnicacoisa
que podemos fazer. Devo lembrar
que,apenasumdiaantesdoConse-
lho[daPrimavera],aposiçãodaAle-
manhaerade rejeição completade
qualquermecanismo de salvação, e
um diadepois ele apareceu. Háou-
trovícioderaciocínionosalemães:o
dequeseformostodosresponsáveis
e pusermos mangueiras portodo o
lado não precisaremos de um bom-
beiro.Éumargumentoerradoepe-
rigoso. Precisamos das duas coisas:
daprecauçãoedareparação.

Quem está em melhor posição para
convencerosalemães?
AComissão deve aparecermais

comargumentoseumaposiçãomais
clara.Masodebatepúblicotambém
devesermaisforte.

Equal opapel dospaísesmaispeque-
nosaí?
Devem aparecercom propostas

sobrecomoreforçarosmecanismos
decoordenaçãoemudarocontexto
dodebate.PortugaleaGréciadevem
tornar-se mais assertivos e ideal-
menteapresentaremcoligaçõespara
defenderemassuassoluções.

ESPECI ALI STA EM ASSU N TOS EU ROPEU S, CON SELH EI RO ESPECI AL DE DU RÃO BARROSO

“Os alemães estão
em estado de negação”

A dificuldade da Europa em chegar a um consenso sobre o problema grego é
um sinal das fragilidades políticas que ameaçam corromper a integração europeia
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Esteveem Portugal nopós25de
Abril erecordacomoosjornaissó
falavam doPaísedascolónias. “Era
muitoparoquial, fiquei impressiona-
do”, dizoeconomistaque, recém
saídodafaculdade, veiofazerum
trabalhosobrePortugal, Espanhae
Grécia, osmesmosqueagoraestão
debaixodosholofotesdosmercados.
“Erainacreditável quenãohouvesse
notíciasdaEuropa. Issoparamim é
quefoi umarevolução”, confessao
especialistaem integraçãoeuropeia
econselheiroespecial deDurão
Barroso. Tsoukalisficou ainda
impressionado– destavezpela
positiva– com afacilidadecom
queJoão Cravinho(naalturaseu
“assistente”) opôsem contactocom
pessoasdaesquerdaàdireita, do
patronatoaossindicatos. “NaGrécia
seriaimpossível. Asociedadeé
muitofragmentada, nãohá
comunicaçãoentreosdiversos
agentes. Talvezporissopassemosa
vidaaprotestar.” Tsoukalisdáainda
aulasnaUniversidadedeAtenase
noColégiodaEuropa, em Bruges,
epresideaoEliamep, um instituto
paraapromoçãodepolíticas
europeias. Emborapessimistanas
análises, recusa-seaaceitarque
aGréciaeaEuropanãotêm saída.

“PESSIMISTA DA RAZÃO,
OPTIMISTA DA VONTADE”

O que está
a acontecer
na Grécia é um
primeiro teste ao
que vai acontecer
em Espanha,
Portugal, Irlanda...
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2ª-feira - Entrevista
As fragilidades da Grécia
são as ameaças de Portugal

3ª-feira - Entrevista
Dos anos dourados
a uma situação terminal

Hoje - Entrevista
A Europa
também vai nua

Amanhã - Entrevista
Como o mercado de capitais
pode sobreviver à ruína

6ª feira
Reportagem

Série cinco dias
Crise grega,
drama europeu?

Também é
preciso que
a Alemanha se
responsabilize
por dinamizar
a procura interna
na Europa.

Sem outro
modelo,
a Grécia vai
abaixo: em
queda
controlada ou
em queda livre.

“Sistema político é o maior problema grego”
O que aGréciaestáaatravessaré só
umacrisededívida,ouétambémuma
crisedemodeloeconómicoesocial?
Não, não, é mais do que isso. O

nosso maior problema tem a ver
como sistemapolítico, que é clien-
telar.Osdoismaiorespartidos[Pa-
sokeNovaDemocracia]sãoumsis-
temadeclientela.Vêmparaopoder
e tentam preencher as necessida-
desdosseuseleitores.Eclientelasi-
gnifica também, no nosso caso, ar-
ranjar empregos para os eleitores.
Osectorpúblicoestáarebentarpe-
lascosturas.Alémdeexcedentário,
os negócios de Estado são vulgar-
mente acompanhados de corrup-
ção. Além disso, nos anos recentes
tivemos moeda estável, com taxas
de juro baixas e sem risco cambial.
Eissolevouaum“boom”deconsu-

mo que não foi acompanhado por
umaumento de produtividade.

Vão conseguir ultrapassar o proble-
ma?Provavelmenteterãováriosanos
deestagnação,desempregoalto...
Sevamosdizerissoàspessoas,ha-

verá desapontamento – para ser
brando.Osgregosnãoaceitamosa-
crifíciofacilmente,éumpaísdecon-
testatários. A única coisa que nos
pode ajudaré o governo apresentar
ummodeloalternativodedesenvol-
vimento e umaperspectivade mu-
dança.Senão,vamosabaixo.

O que o faz pensar que os gregos as-
sumirãoumaresponsabilidadecolec-
tiva e que os políticos não desperdi-
çarãomaisum mandato?
Não se pode fazer uma aborda-

gempessimistanestafase.Sealguém
tivesse dito aumgrego, háuns tem-
pos,queoprimeiro-ministroestaria
adizerempúblicooqueestáadizer,
eatomarestasmedidas,ninguémte-
riaacreditado. Mas o certo é que ele
estáafazê-lo.Háumapossibilidade,
e as pessoas admitem que isto não
podecontinuar.

Eestãodispostosapagarasuaparte?
Isso será testado, não posso ga-

ranti-lo.Masháoutroteste:daquia
trêsanosteremosoutraseleições.Se
mais de 50% dos membros do par-
lamentodehojeaindaláestiverem,
então o modelo falhou. Não estoua
venderfalsasesperanças.Sóestoua
dizer que é possível. Aalternativaé
qualquer coisa entre uma queda
controladaouumaquedalivre.

“Europa precisa de dois ou três Obamas
em posições-chave”

Além daaprovaçãodomecanismode
resgateàGrécia,foi acordadoreforço
dogoverno–ougovernação–daEuro-
pa.Oqueéqueistoquerdizer?
Não sei. Só o facto de haveruma

discordânciaemrelaçãoaosignifica-
do dos termos jádiz muito. Sempre
defendi que não se pode ter uma
união monetáriasem um mecanis-
mo de governo económico. Esta
construçãoépós-moderna,vaicon-
traaleisdagravidade.Easleisdagra-
vidade estão agoraavingar-se. Ter
umBancoCentralEuropeu(BCE)e
umPactodeEstabilidadenãoésufi-
ciente,eaHistóriaprova-o.

Oquesignificamaisgovernoeconómi-
co?Haveria,porexemplo,umaharmo-
nizaçãofiscaletectosàsdespesas?
Oprincípiogeraléqueadirecção

dos orçamentos nacionais não deve
serdaresponsabilidadeexclusivados
países.Agora,quãolongesedeveiré
matériaparaserdebatidaatécomas
opiniõespúblicasnacionais.Asobe-
raniatemdesermaispartilhada.Vai
serumprocessomuitodoloroso,mas,
se não avançarmos, não poderemos
terumauniãomonetária.Acordámos
uma união monetária sem termos
percebido o que isso implica. Agora
temosdetirarasconclusões.

AUE nãoprecisatambém deumapo-
líticadecrescimento?
Nãooporiaemtermosdecresci-

mento, mas acho que deveria ter
prioridadeseconómicas.

E oBCE deviaterocrescimentoentre
osseusobjectivos,comoaFed?
Idealmente,sim.Masseháinsti-

tuiçãoquesaidacrisecommaispo-
der, reconhecimento e respeitabili-
dade,éoBCE.Geriuacrisefinancei-

rae afaltade liquidez com umano-
tável sabedoria. É preciso que tire-
mosliçõesdaqui:oBCEéumainsti-
tuição europeia, é um banco euro-
peu, não é umainstituição intergo-
vernamental. Não é por acaso que
Trichetdissequeeracontraainter-
vençãodoFMI.Tevecoragem.

Ficousurpreendido?
Fiqueiagradado.

ConcordacomumFundoMonetárioEu-
ropeu?
AchoqueaUEprecisadeumcre-

dordeúltimorecurso,qualquercoi-
sacriadanessesentidoéboa.Opro-
blemaéquenãoéparaamanhã,nin-
guém no seu perfeito juízo defende
umarevisãodotratadoagora.

AngelaMerkelquerrevê-loparapoder
expulsarosmembrosfaltosos.
Esperoquenãoestejaafalarasé-

rio.Nãotenhoproblemascomregras
esanções,masestanãoéasolução.

Earegulaçãofinanceira?Ogovernobri-
tâniconãopareceestarmuitodispos-
toacedernos“hedgefunds”.
SeaEuropaachaquetemproble-

mascomoReinoUnido,queespere
paraveroqueaconteceráseoscon-
servadoreschegaremaopoder.Não
vão sertempos fáceis parao euro. A
minhaúnicaesperançaé que algu-
mas das pessoas que estão em posi-
ções-chaveolhemparaládoseuna-
riz.Nopassadodahistóriaeuropeia
houveperíodoscomplicadosondese
percebeuoqueestavaemcausa.

EstáadizerqueaEuropasófunciona
emreacçãopós-traumática?
Claro. Também estáaficarmais

difícilporqueageraçãoqueestáago-

rano poderjánão tem memóriada
guerra.Éprecisoumanovanarrati-
vasobreoqueéaEuropa.Nãopode-
mos virar-nos paraas pessoas de 25
anosedizer-lhesquequeremosain-
tegração europeiaporque não que-
remos outra guerra franco-alemã.
Paraelesissoéhistóriaantiga.

Quemfazessetrabalhoseaspróprias
liderançaspolíticastambémjáperde-
ramamemória?
Àsvezessituaçõesdifíceisdecri-

seproduzempessoasnotáveis.Veja
o caso de Obama. Alguém teriaadi-
vinhadohátrêsanosqueosEUAte-
riamumapessoadestas?Podeacon-
tecernaEuropa.Precisamosdedois
outrêsObamasemposições-chave.
De outro modo, poderemos estar
numgrandesarilho.

A Europa tem
uma construção
pós-moderna que
desafia as leis da
gravidade. Ter um
BCE e um Pacto
de Estabilidade
não chega.
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